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Ogłoszenie nr 540561866-N-2020 z dnia 30.12.2020 r.
Warszawa:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 773149-N-2020
Data: 29/12/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Centralna Komisja Egzaminacyjna, Krajowy numer identyfikacyjny 01492522400000, ul. Józefa
Lewartowskiego 6, 00-190 Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 536 65 31,
e-mail przetargi@cke-efs.pl, faks 22 536 65 46.
Adres strony internetowej (url):

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II.
Punkt: 4
W ogłoszeniu jest: 1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi masowego wysyłania
krótkich wiadomości tekstowych (skr. MWKWT) (SMS/CSMS) oraz łączenia SMS w
cyfrowych sieciach telefonii komórkowej dla SIOEPKZ zdefiniowanego jako: System
Informatyczny Obsługi Egzaminów Potwierdzających Kwalifikacje w Zawodzie, zwany dalej
SIOEPKZ, którego serwery są zlokalizowane w bezpiecznej strefie w siedzibie Centralnej
Komisji Egzaminacyjnej oraz w siedzibach ośmiu okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE
Gdańsk, OKE Jaworzno, OKE Kraków, OKE Łomża, OKE Łódź, OKE Poznań, OKE Warszawa,
OKE Wrocław). 2.Wymagane typy wysyłanych wiadomości: TYP1: wiadomość SMS wysyłana
na numery komórkowe polskich operatorów GSM, nadana ze zdefiniowanej puli nazw nadawcy
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3.Wymagane sposoby wysyłki MWKWT dla każdego z typów SMS: Bramka E-mail do SMS
(sposób s1) 4.Liczba wiadomości SMS wysyłana w ramach umowy: 1)Do 3 000 000 smsów –
zamówienie podstawowe w tym: •1 500 000 smsów do 31.12.2021 r. •1 500 000 smsów do
31.12.2022 r. 2)1 600 000 smsów – zamówienie w ramach prawa opcji w tym •800 000 w
roku 2021 r. •800 000 w roku 2022 r Minimalny poziom realizacji ww. usług, procedurę i
sposób ich uruchomienia określa wzór umowy stanowiący załączniku nr 4 do SIWZ
5.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowi załącznik nr 1 do SIWZ – opis
przedmiotu zamówienia. 6.Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych.
W ogłoszeniu powinno być: 1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi masowego
wysyłania krótkich wiadomości tekstowych (skr. MWKWT) (SMS/CSMS) oraz łączenia SMS
w cyfrowych sieciach telefonii komórkowej dla SIOEPKZ zdefiniowanego jako: System
Informatyczny Obsługi Egzaminów Potwierdzających Kwalifikacje w Zawodzie, zwany dalej
SIOEPKZ, którego serwery są zlokalizowane w bezpiecznej strefie w siedzibie Centralnej
Komisji Egzaminacyjnej oraz w siedzibach ośmiu okręgowych komisji egzaminacyjnych
(OKE Gdańsk, OKE Jaworzno, OKE Kraków, OKE Łomża, OKE Łódź, OKE Poznań, OKE
Warszawa, OKE Wrocław). 2.Wymagane typy wysyłanych wiadomości: TYP1: wiadomość
SMS wysyłana na numery komórkowe polskich operatorów GSM, nadana ze zdefiniowanej
puli nazw nadawcy 3.Wymagane sposoby wysyłki MWKWT dla każdego z typów SMS:
Bramka E-mail do SMS (sposób s1) 4.Liczba wiadomości SMS wysyłana w ramach umowy:
1)Do 3 000 000 smsów – zamówienie podstawowe w tym: •1 500 000 smsów do 31.12.2021 r.
•1 500 000 smsów do 21.12.2022 r. 2)1 600 000 smsów – zamówienie w ramach prawa opcji
w tym •800 000 w roku 2021 r. •800 000 w roku 2022 r Minimalny poziom realizacji ww.
usług, procedurę i sposób ich uruchomienia określa wzór umowy stanowiący załączniku nr 4
do SIWZ 5.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowi załącznik nr 1 do SIWZ
– opis przedmiotu zamówienia. 6.Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Data:07.01.2021, godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być: Data:12.01.2021, godzina: 10:00
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